
 
 

Ν.Π.∆.∆.                                                              Γούρνες 16/9/2013 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – Κ.Α.Π.Η.  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
∆ΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. 

ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΜΠΑΛΟ  
στα πλαίσια των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου – Κ.Α.Π.Η. – διοργανώνει διήµερη  εκδροµή 

  µε προορισµό Γραµβούσα – Μπάλο στις  8/10 έως 10/10/2013. 
Τιµή 110  € ανά άτοµο . 

Το πρόγραµµα έχει ως εξής:  
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013  

♦ Μεταφορά µε πούλµαν από τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Χερσονήσου . 

♦ 1η στάση Φαράγγι Πατσού  . 

♦ 2η στάση µεσηµεριανό φαγητό στην Αργυρούπολη προαιρετικό ( έξω από τις πηγές) . 

♦ 3η στάση Χανιά  (διανυκτέρευση )    

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 
♦ Αναχώρηση µετά το πρωινό από το ξενοδοχείο για το Καστέλι Κισσάµου. 

♦ Κρουαζιέρα στη Γραµβούσα και στο Μπάλο. 

♦ Επιστροφή στα Χανιά – ελεύθερος χρόνος – διανυκτέρευση .  

Πέµπτη  10 Οκτωβρίου 2013 
♦ Αναχώρηση µετά το πρωινό από το ξενοδοχείο µε προορισµό την Ι.Μ. Αγίας Τριάδας  Τζαγκαρόλων.  

♦ Μεσηµεριανό φαγητό (προαιρετικό ) στο  Θέρισσο , Στύλο για καφέ  και  επιστροφή . 
Στην τιµή αυτή  περιλαµβάνονται : η  µεταφορά , ή διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο ΄΄KYDON ****΄΄ 
στα Χανιά  µε πρωινό ,σε δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια , εισιτήριο για την κρουαζιέρα Γραµβούσα – Μπάλο 
και ασφάλεια αστικής ευθύνης. ∆εν περιλαµβάνονται είσοδοι σε επισκέψιµους χώρους και γεύµατα.  

Όσα µέλη του Κ.Α.Π.Η. , επιθυµούν να συµµετάσχουν στην διήµερη εκδροµή , παρακαλούνται 
να δηλώσουν εγκαίρως συµµετοχή µέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2013.    

Το ποσό θα πρέπει να προκαταβάλλεται µε την εγγραφή σας στην Κοινωνική λειτουργό του 
Κ.Α.Π.Η.  Σε περίπτωση  που ο αριθµός συµµετοχής (όριο 100 ) έχει συµπληρωθεί πριν την 
παραπάνω ηµεροµηνία,  το Κ.Α.Π.Η. δεν φέρνει καµία ευθύνη.  
Τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Μαλίων παρακαλούνται να εγγραφούν , στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα ή στην  
κα. Μοναχού Γεωργία . Τα µέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεµπιδάκη Γαρυφαλιά , τα µέλη 
του Κράσι θα εγγραφούν στην Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. Λιµ. Χερσονήσου.  
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ∆ΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ. 
                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΛΙΜ.ΧΕΡ/ΣΟΥ ΓΟΥΒΕΣ ΜΟΧΟ ΣΤΑΛΙ∆Α  ΜΑΛΙΑ  
ΣΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΑΣΗ 

ΚΤΕΛ.∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ 
(ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ )  

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΩΡΙΟΥ  

ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓ. 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

8:00 Π.Μ. 8:15  Π.Μ. 7:30 Π.Μ.  7:45 Π.Μ.  8:00 Π.Μ. 

Τα µέλη των υπόλοιπων δηµοτικών ενοτήτων   παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µια 
ηµέρα  πριν µε το Κ.Α.Π.Η. για να ενηµερωθούν για την ώρα αναχώρησης. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  
Βασιλάκης Μιχάλης  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σµύρνης 27 Ηράκλειο Τηλ 2810 226264 2810 227051 fax 2810 223731 

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου   Φαράγγι Πατσού – Αγ. Αντώνιος – Αργυρούπολη –  
                                                                  Χανιά    
Αναχώρηση από τα δηµοτικά διαµερίσµατα για την καταπράσινη επαρχία Αµαρίου µε προορισµό το 
Φαράγγι της Πατσού µε τρεχούµενα νερά τα οποία καταλήγουν στο φράγµα των Ποταµών. Στο φαράγγι και 
µέσα  στα βράχια ξεχωρίζει ο σπηλαιώδης ναός του Αγ. Αντωνίου ή σπήλαιο του Κραναίου Ερµή, καθώς 
ήταν ο τόπος λατρείας του Κραναίου Ερµή, όπως προκύπτει από την αναθηµατική επιγραφή "Ερµή Κραναίω, 



∆ώρος Στεφάνω ευχήν". Το σπήλαιο, όπως και το φαράγγι, είναι επισκέψιµα καθώς έχουν διαµορφωθεί µε 
διάφορες αισθητικές επεµβάσεις της ∆/νσης ∆ασών. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση µας . Συνεχίζουµε για 
τη γοητευτική Αργυρούπολη .  Η Αργυρούπολη είναι ένα χωριό που ανήκει στο ∆ήµο Λαππαιών, ενώ 
βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 260 µέτρων. Το χωριό στέκεται εκεί όπου βρισκόταν κατά την αρχαιότητα η 
πόλη Λάππα, της οποίας το όνοµα κατά το Μεσαίωνα µετατράπηκε σε Στίµπολις, από την έκφραση «στην 
πόλη». Αργότερα έµεινε γνωστό απλά ως Πόλις. Το σηµερινό του όνοµα έλαβε κατά το 19ο αιώνα. 
Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα τρεχούµενα νερά  που τα συναντάµε σε όλο το χωριό. Προαιρετικό 
γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής . Επόµενος µας σταθµός είναι η πόλη των Χανίων όπου και η σηµερινή µας 
διανυκτέρευση , δείπνο .  
 
Τρίτη 1 Οκτωβρίου           Καστέλι Κισσάµου-Κρουαζιέρα στο Μπάλο &  
                                             Γραµβούσα   (Προαιρετικά ) , Φαλάσερνα  
 
Καλό Μήνα . Πρωινό σε µπουφέ και αναχώρηση για το Καστέλι Κισσάµου ,    
πρωτεύουσα της επαρχίας Κισσάµου . Επιβίβαση (προαιρετικά ) στο πλοίο µας για να πραγµατοποιήσουµε 
κρουαζιέρα στη Γραµβούσα και στο Μπάλο . Το πλοίο αναχωρεί στις 10.30 το πρωί (Αναλυτική περιγραφή 
της κρουαζιέρας θα δείτε παρακάτω ) . Για όσους δεν επιθυµούν να ακολουθήσουν την Κρουαζιέρα έχουν 
δυο επιλογές  
ή θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τα Φαλάσερνα  µε  τις πιο γνωστές παραλίες του νοµού Χανίων 
και της Κρήτης, συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό τουριστών κάθε καλοκαίρι. Αποτελούν σήµερα έναν από 
τους πιο φηµισµένους προορισµούς στην Κρήτη, τόσο για τις παραλίες τους, όσο και για λόγους 
οικολογικού ενδιαφέροντος. Τα Φαλάσαρνα έχουν ενταχθεί στο σχέδιο Natura 2000, λόγω της ποικιλίας 
χλωρίδα και πανίδας στην περιοχή, αλλά και λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Αντικρίζοντας τα 
Φαλάσαρνα από το ύψωµα µετά το χωριό Πλάτανος θα δείτε πολλά θερµοκήπια, αφού η περιοχή 
προσφέρεται για καλλιέργεια οπωροκηπευτικών  ή  
να παραµείνετε  στα Χανιά και να περιηγηθείτε  στην πόλη .  
 

   
Σµύρνης 27 Ηράκλειο Τηλ 2810 226264 2810 227051 fax 2810 223731 
 
 
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου   Θέρισσο – Στύλο-Κούµο-∆ηµοτικά διαµερίσµατα  
                                                          του ∆ήµου Χερσόνησο 
 

Πρωινό και αναχώρηση µέσω µαγευτικής διαδροµής για το ιστορικό χωριό Θέρισσο γνωστό από την 
οµώνυµη επανάσταση του 1905, ηγέτης της οποίας ήταν ο µετέπειτα Εθνάρχης, Ελευθέριος Βενιζέλος, και η 
οποία οδήγησε το 1909 στην ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. Το Θέρισσο είναι κτισµένο στις Βόρειοδυτικές 
ρίζες των Λευκών Ορέων σε υψόµετρο 580 µ. σε ένα µοναδικής οµορφιάς και ταυτόχρονα άγριο και 
επιβλητικό τοπίο. Απέχει από την πόλη των Χανίων µόλις 15 χιλιόµετρα . Συνεχίζουµε για το  Κούµο Ο 
«Κούµος»  ξεκίνησε να δηµιουργείται το 1990  από πέτρα Μαδάρας   ψηµένη στον καυτό ήλιο το καλοκαίρι και 
σκεπασµένη µε χιόνι το χειµώνα. Η Φύση υποµονετικά, αδιάκοπα τις λάξευε και έδωσε σχήµατα και µορφές. 
Κάθε πέτρα είναι διαλεγµένη, µια µια. Άλλες µικρές, µιας παλάµης µέγεθος κι άλλες που ξεπερνούν τα 3 
µέτρα. Η µια πέτρα συντροφεύει µε την άλλη και δηµιουργούν. Όταν συντροφέψουν πολλές στα όρη τότε 
γίνονται η προστασία του βοσκού, ο χώρος τυροκόµισης και αποθήκευσης,  Επιστροφή στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα του δήµου  
 

Τιµή ανά άτοµο  σε δίκλινο  130 €    Μονόκλινο  170 € 
Εφόσον η διαµονή στο KRITI  110 €  σε δίκλινο Μονόκλινο 129 €  
 
Τι σας προσφέρουµε   
Μεταφορές βάση προγράµµατος µε υπερυψωµένα κλιµατιζόµενα πούλµαν * ∆ιαµονή στο κεντρικότατο ξενοδοχείο 

KYDON 4 ****  µε πρωινό σε δίκλινα/τρίκλινα δωµάτια µε κλιµατισµό * Εισιτήριο για την Κρουαζιέρα στο Μπάλο 

και Γραµβούσα * Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ∆εν περιλαµβάνονται∆εν περιλαµβάνονται∆εν περιλαµβάνονται∆εν περιλαµβάνονται Είσοδοι σε επισκέψιµους χώρους    

 

 

 


